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Wprowadzenie do pakietu CorelDRAW® Graphics Suite 2018
Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite 2018 to najważniejsze wydanie naszego 
produktu od lat. To wszechstronne rozwiązanie do projektowania graficznego 
zostało gruntownie unowocześnione, dzięki czemu pozwoli Ci szybciej zrealizować 
wizje i zmienić pomysły w profesjonalne, bogate wizualnie projekty. Niezależnie od 
tego, czy projektujesz grafiki, układy stron, ilustracje, edytujesz zdjęcia czy drukujesz 
projekty, pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2018 pozwoli Ci za każdym razem 
osiągać wysokiej jakości rezultaty, których oczekują klienci.
Najnowsza wersja pakietu programów do projektowania firmy Corel oferuje wiele 
zaawansowanych narzędzi i funkcji, za pomocą których zrealizujesz swoje 
wyjątkowe pomysły. Modernizując pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2018, 
skupiliśmy się na opiniach użytkowników, aby wyposażyć go w nowe funkcje służące 
do projektowania i edycji zdjęć oraz istotne ulepszenia w zakresie toku prac, które 
mają na celu jeszcze bardziej przyspieszyć pracę, ale bez ograniczania kreatywności. 
Każda osoba zajmująca się projektowaniem grafiki, niezależnie od branży, w jakiej 
pracuje i doświadczenia, oczekuje tego samego od rozwiązania do projektowania 
graficznego: móc tworzyć bez ograniczeń, uzyskiwać imponujące rezultaty i zdążyć 
ze wszystkim na czas. Dlatego opinie użytkowników pakietu były tak istotne podczas 
opracowywania tej wersji. Pomogły nam one w znalezieniu równowagi pomiędzy 
tym, co możliwe, a tym, co praktyczne, mając na względzie, że prostsze 
i bardziej inteligentne podejście do podstawowych kwestii z zakresu projektowania 
pomaga w ukończeniu każdego projektu na czas i w ramach budżetu.
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2018 pozwala rozwijać kreatywność. Zawiera on 
nowe narzędzia pozwalające bez nadmiernego wysiłku uzyskać efekty, których 
osiągnięcie byłoby kiedyś zbyt dużym wyzwaniem. Przykładowo pakiet zawiera 
nowy tryb rysowania Symetria, umożliwiający opracowywanie na bieżąco całej gamy 
symetrycznych projektów. Z kolei efekt Dodaj perspektywę pozwala zastosować 
perspektywę do map bitowych i obiektów wektorowych, aby uzyskać iluzję głębi 
i odległości. Narzędzie Uderzenie jest idealne do dodawania ruchu lub wyróżnienia 
do elementu na rysunku. Program CorelDRAW 2018 oferuje też efekt Pointillizer do 
przygotowywania wysokiej jakości mozaik wektorowych z obiektów wektorowych 

lub map bitowych, a także efekt PhotoCocktail do projektowania zachwycających 
kolaży ze zdjęć.
Pakiet zawiera różne usprawnienia w zakresie wydajności i nowe, intuicyjne funkcje 
zaprojektowane w taki sposób, aby pomóc użytkownikom szybciej opracowywać 
wysokiej jakości prace graficzne i projekty. Nowe narzędzie Cień blokowy skraca 
czas potrzebny na przygotowanie pliku do produkcji, a także znacznie ulepsza efekt 
końcowy. Wyrównywanie i rozmieszczanie węzłów było dotąd nużącym procesem 
wykonywanym ręcznie, ale w pakiecie CorelDRAW 2018 można go przeprowadzić 
precyzyjnie kilkoma kliknięciami. Użytkownik może korzystać z usprawnionego 
środowiska projektowania i gamy ulepszeń, które zwiększają wydajność, w tym 
dostosowywanych podglądów krzywych, udoskonalonych podglądów wektorowych, 
przeprojektowanych selektorów wypełnień i przezroczystości, a także nowej opcji 
włączania i wyłączania przyciągania, która przyspiesza realizację codziennych 
zadań.
Technologia, która jest w tak dużym stopniu wykorzystywana w branży 
projektowania, rozwija się w zdumiewającym tempie. Z tego powodu pakiet 
CorelDRAW Graphics Suite 2018 zawiera liczne innowacje opracowane pod kątem 
obsługi najnowszych technologii i optymalizacji sposobu pracy. Narzędzie 
LiveSketch zostało ulepszone w celu zapewnienia większej precyzji, dzięki czemu 
pozwala rysować na komputerze równie naturalnie jak na papierze. Projektowanie 
bez trudu jest możliwe dzięki najnowszym technologiom, w tym dzięki kontrolerowi 
Microsoft Surface Dial, a szybsza praca — dzięki poszerzonej obsłudze funkcji 
rysika. Ponadto użytkownik może przekształcać obiekty lub cały projekt do formatu 
JPEG, GIF albo PNG, a następnie przesyłać na konto na platformie WordPress.
Dzięki nowym funkcjom programu Corel PHOTO-PAINT, takim jak interakcyjne 
narzędzia do prostowania i dostosowywania perspektywy, a także dodatkowi Corel 
AfterShot 3 HDR do korygowania i ulepszania zdjęć w formatach RAW i JPEG oraz 
tworzenia zdjęć o dużej rozpiętości tonalnej (HDR), można wykonywać większy 
zakres prac na zdjęciach niż kiedykolwiek.
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Wybierz opcję zakupu

Zakupu pakietu CorelDRAW Graphics Suite jest możliwy na wyjątkowo wiele 
sposobów.

Licencja stała (bezterminowa)

Po uiszczeniu jednorazowej opłaty użytkownik uzyskuje prawo do korzystania 
z danej wersji oprogramowania przez nieograniczony czas bez dodatkowych opłat. 
Zakup produktu w pudełku, w wersji do pobrania lub na zasadzie licencji zbiorowej 
gwarantuje dostęp do wszystkich funkcji wybranej wersji.

Subskrypcja

Ta opcja oznacza się niską opłatą roczną i możliwością rezygnacji z subskrypcji, gdy 
oprogramowanie nie będzie już potrzebne. Użytkownicy korzystający 
z oprogramowania w modelu subskrypcyjnym mają zawsze dostęp do najnowszych 
funkcji. Ponadto zawsze mogą liczyć na pomoc techniczną oraz opcje obsługi 
najnowszych systemów operacyjnych, urządzeń i technologii. Aby kontynuować 
korzystanie z oprogramowania (lub mieć dostęp do utworzonych dokumentów), 
należy skorzystać z opcji automatycznego odnowienia. 

Program uaktualnień

Zaoszczędź na zakupie kolejnych wersji dzięki tej łatwiejszej opcji korzystania 
z aktualnej wersji pakietu CorelDRAW Graphics Suite w przystępnej cenie. Nie 
korzystasz z programu? Podczas zakupu pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018 
dodaj do koszyka program uaktualnień, aby uzyskać gwarancję otrzymywania 
przyszłych wersji w najniższej możliwej cenie oraz pewność, że korzystasz 
z najnowszej wersji pakietu CorelDRAW Graphics Suite.

Po uiszczeniu jednorazowej, niewysokiej opłaty rocznej użytkownik ma dostęp do 
najnowszych wersji aplikacji po ich wprowadzeniu na rynek, a także do usług 

pomocy technicznej uwzględniających najnowsze systemy operacyjne, urządzenia 
i technologie. Opisane korzyści dostępne są w okresie, gdy konto jest aktywne, ale 
nawet jeśli użytkownik zdecyduje zaprzestać opłacania programu uaktualnień, może 
bezterminowo korzystać z najnowszej posiadanej wersji.

Licencje dla dużych organizacji

Uzyskanie kontroli nad licencjami oprogramowania należącego do danej organizacji 
jest kluczowym elementem sukcesu. Firma Corel proponuje elastyczne opcje 
licencjonowania dużym organizacjom działającym w sektorze komercyjnym, 
rządowym i edukacyjnym, oferując rozwiązania dostosowane do rzeczywistych 
potrzeb. Obejmują one wdrażanie sieciowe, wsparcie w zakresie wirtualizacji 
środowiska, a także możliwość przenoszenia licencji w przypadku zmian 
pracowniczych.

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite oferowany w ramach licencji dla przedsiębiorstw 
umożliwia wielojęzyczne wdrażanie sieciowe, co oznacza dodatkową elastyczność, 
nawet jeżeli stacje robocze nie są podłączone do Internetu. Z jednej strony pozwala 
to zapewnić pracownikom zatrudnionym w różnych działach organizacji 
odpowiednie narzędzia z poziomu pojedynczej lokalizacji, a z drugiej — 
minimalizuje koszty wdrożenia. Ponieważ licencja pakietu CorelDRAW Graphics 
Suite dla przedsiębiorstw obejmuje program serwisowania oprogramowania 
CorelSure, użytkownicy mają gwarancję dostępu do najnowszej wersji 
oprogramowania przez cały czas.

*Do aktywacji pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018 oraz korzystania z niektórych elementów 

oprogramowania, funkcji i zasobów online programu wymagane jest połączenie z Internetem. Więcej 

informacji można uzyskać pod adresem www.coreldraw.com.
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Profile klientów
Profesjonalni projektanci

Przedstawiciele kreatywnych zawodów, w tym branży reklamowej i poligraficznej, 
poświęcają wiele czasu na tworzenie i edytowanie grafiki, pracę z tekstem 
i retuszowanie zdjęć. Często pracują nad układem i koncepcją graficzną materiałów 
przeznaczonych do druku i publikacji w Internecie, na przykład logo czy 
wielostronicowych broszur. Niektórzy są ilustratorami i plastykami, którzy w swojej 
pracy łączą techniki tradycyjne oraz najnowsze technologie tworzenia ilustracji 
wektorowych. Poszukują innowacyjnych narzędzi do projektowania, które 
zoptymalizują tok pracy i będą zgodne z powszechnie używanymi formatami plików.

Projektanci grafiki i specjaliści zajmujący się produkcją

Użytkownicy, którzy pracują w różnych branżach, w tym projektowania oznakowań, 
sitodruku, grawerowania oraz tworzenia projektów graficznych do druku i do 
publikacji w Internecie. Często wykorzystują do różnych celów takie elementy jak 
ilustracje, zeskanowane logo, zdjęcia, obrazki clipart i czcionki. Graficy i specjaliści 
zajmujący się produkcją muszą przekształcać różnorodne formaty materiałów 
dostarczanych przez klientów. Materiały te często wykorzystują jako punkt wyjścia, 
jednak większość czasu poświęcają na ich modyfikację i ulepszanie. Optymalizacja 
procesu projektowania i przygotowania materiałów do produkcji mają kluczowe 
znaczenie. Praca profesjonalistów może wiązać się z koniecznością realizacji 
projektów na drukarkach wielkoformatowych, urządzeniach grawerujących, 
wycinarkach do folii winylowej i szkła, urządzeniach do sitodruku, a także 
urządzeniach do drukowania na ubraniach.

Okazjonalni użytkownicy narzędzi graficznych

Przedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy często samodzielnie tworzą materiały 
marketingowe i wizualne. Wiedzę na temat projektowania graficznego zdobywali 
zwykle we własnym zakresie i teraz wykorzystują ją do modyfikowania dostępnych 
projektów, retuszowania zdjęć, przygotowania reklam, ulotek oraz innych 
materiałów marketingowych.

Użytkownicy biznesowi pracujący w średnich firmach oraz dużych 
przedsiębiorstwach dążą do uzyskania profesjonalnych, atrakcyjnych pod względem 
graficznym prac, od prezentacji dotyczących działań sprzedażowych po grafiki 
internetowe. Spędzają sporo czasu na modyfikowaniu istniejących projektów 
i retuszowaniu zdjęć w celu ich wykorzystania w materiałach marketingowych 
i wizualnych.

Hobbyści sami zdobywają wiedzę i umiejętności — okazjonalnie tworzą projekty do 
użytku własnego lub na potrzeby lokalnych społeczności (biuletyny, kalendarze, 
banery i kompozycje zdjęć), korzystając z programów do projektowania grafiki.
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Główne nowe funkcje
Oto opis niektórych najważniejszych funkcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018.

Kreatywność

Nowość!  Tryb rysowania Symetria: Pakiet CorelDRAW 2018 zawiera tryb 
rysowania Symetria, który umożliwia tworzenie różnych symetrycznych projektów, 
od prostych obiektów po złożone efekty kalejdoskopowe, w czasie rzeczywistym. 
Można teraz przygotowywać w ciągu kliku sekund projekty, które dotychczas były 
zbyt czasochłonne.
Nowość!  Narzędzie Cień blokowy: Na prośbę użytkowników pakiet CorelDRAW 
2018 wyposażono w narzędzie Cień blokowy. Pozwala ono dodawać blokowe cienie 
wektorowe do obiektów i tekstu, skracając czas potrzebny na przygotowanie pliku 
do produkcji i znacznie ulepszając efekt końcowy.
Ulepszenie!  Stosowanie wypełnień i przezroczystości oraz zarządzanie nimi: 
Sposób korzystania z zasobów projektowych przez użytkowników został całkowicie 
zmieniony. Uproszczony interfejs użytkownika umożliwia użytkowanie, tworzenie 
i wyszukiwanie wypełnień oraz przezroczystości szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Nowość!  Narzędzie Uderzenie: Wystarczy klika kliknięć, aby szybko i bez wysiłku 
dodać ruch do elementu na rysunku lub wyróżnić go. 
Produktywność

Nowość!  Interakcyjne prostowanie zdjęć: Nowe narzędzie Wyprostuj 
w programie Corel PHOTO-PAINT służy do interakcyjnego obracania przekrzywionych 
zdjęć, dzięki czemu można bez trudu poprawiać nieprawidłowe zdjęcia.
Nowość!  Interakcyjne dostosowywanie perspektywy na zdjęciach: Dzięki 
narzędziu Korekcja perspektywy łatwo jest poprawić perspektywę elementów 
krajobrazu czy obiektów na zdjęciach, uzyskując ich odpowiedni wygląd.

Nowość!  AfterShot 3 HDR i scalanie HDR: Program Corel AfterShot 3 HDR 
umożliwia proste korekty i udoskonalanie zdjęć w formacie RAW i JPEG oraz szybkie 
stosowanie poprawek do tysięcy zdjęć przy użyciu narzędzi przetwarzania 
wsadowego. Ponadto użytkownik może tworzyć zdjęcia o dużej rozpiętości tonalnej 

(HDR), korzystając z modułu scalania HDR bezpośrednio z Pracowni obrazków RAW 
z aparatu fotograficznego w programie Corel PHOTO-PAINT 2018, aby połączyć 
dwa lub więcej zdjęć tej samej sceny wykonanych z różnymi ustawieniami 
ekspozycji.
Nowość!  Wyrównywanie i rozkładanie węzłów: Dotychczasowy powolny, ręczny 
proces można teraz zastąpić kilkoma kliknięciami dzięki nowym, pozwalającym 
zaoszczędzić czas, elementom sterowania służącym do precyzyjnego 
rozmieszczania węzłów.
Innowacyjność

Nowość!  Publikowanie w WordPressie: Ta funkcja umożliwia przekształcenie 
zaznaczonych obiektów lub całego projektu do pliku JPEG, GIF lub PNG a następnie 
przesłanie obrazka na konto WordPress bez konieczności opuszczania pakietu.
Ulepszenie!  Narzędzie LiveSketch: To rewolucyjne narzędzie do projektowania 
stało się błyskawicznie hitem wśród użytkowników, ponieważ dało im możliwość 
projektowania poprzez rysowane ręcznie krzywe wektorowe. W pakiecie 
CorelDRAW 2018 ulepszono sposób analizowania i dostosowywania pociągnięć 
wykonywanych w trybie LiveSketch, dzięki czemu uzyskiwane rezultaty są bardziej 
przewidywalne niż kiedykolwiek.
Nowość!  Efekt Dodaj perspektywę: Uzyskiwanie złudzenia odległości i głębi, 
poprzez zastosowanie perspektywy do map bitowych, obiektów wektorowych lub 
jednocześnie do obu typów obiektów, nigdy nie było prostsze. Praca staje się szybka 
i precyzyjna, gdyż efekt można zastosować interakcyjne bezpośrednio w oknie 
rysunku.
Nowość!  Stosowanie obwiedni do map bitowych: Użytkownik może interakcyjnie 
kształtować mapy bitowe, przeciągając węzły ograniczające kształtowany obszar, co 
pozwala szybko i bezproblemowo wpasować mapę bitową w ilustrację.

To tylko niektóre funkcje — pełną listę nowych i ulepszonych funkcji pakietu 
CorelDRAW Graphics Suite 2018 można zobaczyć na stronie strona 11.
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Zawartość pakietu
Aplikacje
• CorelDRAW® 2018: Intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji wektorowych 

i przygotowywania układu stron, spełniająca wymagania zapracowanych 
profesjonalnych grafików

• Corel® PHOTO-PAINT® 2018: Profesjonalna aplikacja do edycji zdjęć, 
umożliwiająca ich szybkie i łatwe retuszowanie oraz modyfikowanie

• Corel Font Manager™ 2018: Samodzielna aplikacja do zarządzania czcionkami, 
służąca do wyszukiwania i porządkowania czcionek (zarówno lokalnych, jak 
i dostępnych online w Centrum zasobów) oraz wyświetlania ich podglądów

• Corel® PowerTRACE™ 2018: Wbudowane w program CorelDRAW narzędzie 
pozwalające szybko i dokładnie przekształcać mapy bitowe w edytowalne 
grafiki wektorowe

• Corel® CONNECT™ 2018: Pełnoekranowa przeglądarka zapewniająca dostęp do 
materiałów cyfrowych, Centrum zasobów oraz opcji przeszukiwania komputera 
lub sieci lokalnej; pozwala szybko znaleźć odpowiednie materiały do projektu

• Corel CAPTURE™ 2018: Narzędzie umożliwiające przechwytywanie obrazów 
z ekranu komputera jednym kliknięciem

• Corel AfterShot™ 3 HDR*: Edytor zdjęć pozwalający na tworzenie prac 
w formacie HDR i ich łatwe retuszowanie, a także poprawianie zdjęć w formacie 
RAW i JPEG

• BenVISTA PhotoZoom Pro 4*: Dodatek umożliwiający eksportowanie oraz 
powiększanie cyfrowych zdjęć z programu Corel PHOTO-PAINT

Aplikacje pomocnicze
• Kreator kodów paskowych: Kreator, który przeprowadza użytkownika przez 

proces generowania kodów kreskowych w różnych formatach branżowych
• Kreator druku dwustronnego: Kreator ten pozwala usprawnić pracę 

w przypadku dwustronnego drukowania dokumentów
• WhatTheFont: Zintegrowana z programem CorelDRAW usługa online służąca 

do identyfikowania czcionek
• Microsoft® Visual Basic® for Applications 7.1: Zintegrowane środowisko 

programistyczne, które obsługuje systemy 64-bitowe oraz pozwala usprawnić 
pracę poprzez automatyzację zadań

• Microsoft® Visual Studio® Tools for Applications 2017: Zestaw zawierający 
zaawansowane narzędzia środowiska .NET, które służą do tworzenia makr, 
pozwalając zaoszczędzić czas, zautomatyzować zadania i poszerzyć zakres 
dostępnych funkcjonalności

• GPL Ghostscript: Funkcja pozwalająca na wyodrębnienie i wykorzystanie 
poszczególnych elementów zaimportowanych plików EPS nie tylko obrazków 
z nagłówków. Usprawnia import plików PDF wygenerowanych w aplikacjach 
innych firm.

* Do aktywacji pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018 oraz korzystania z niektórych 
elementów oprogramowania, funkcji i zasobów online programu wymagane jest 
poł?czenie z Internetem. Wi?cej informacji mo�na uzyskać pod adresem 
www.coreldraw.com.
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Zasoby
• 10 000 obrazków clipart i obrazków cyfrowych
• 2000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości
• Ponad 1000 czcionek TrueType i OpenType®

• 350 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów
• 2000 szablonów grafik na pojazdy 
• Ponad 500 interakcyjnych ramek i ramek zdjęć
• Ponad 600 rodzajów wypełnień mapą bitową, wektorowych i tonalnych 

Dokumentacja
• Przewodnik szybkiego startu
• Karta szybkiego wyszukiwania
• Pliki Pomocy

Szkolenia
• Okiem eksperta
• Okno dokowane Podpowiedzi
• Dostęp do Discovery Center z poziomu ekranu powitalnego
• Nagrania wideo z podpowiedziami

Minimalne wymagania systemowe
• Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa) 

z najnowszymi aktualizacjami i dodatkami Service Pack
• Procesor Intel Core i3/5/7 lub AMD Athlon 64
• 2 GB pamięci RAM
• 1 GB miejsca na dysku twardym
• Rozdzielczość ekranu 1280 x 720 przy 100% (96 dpi), 1920 x 1080 przy 150% 

i 2560 x 1440 przy 200% 
• Napęd DVD do instalacji z dysku
• Ekran dotykowy, mysz lub tablet
• Microsoft .NET Framework 4.6
• Program Microsoft Internet Explorer 11 lub nowszy
• Do aktywacji pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018 oraz korzystania 

z niektórych elementów oprogramowania, funkcji i zasobów online programu 
wymagane jest połączenie z Internetem. Więcej informacji można uzyskać pod 
adresem www.coreldraw.com 
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Nowe i ulepszone funkcje
Przyjrzyj się dokładniej wszystkim nowościom i ulepszeniom w pakiecie CorelDRAW 
Graphics Suite 2018, kompletnym, intuicyjnym rozwiązaniu graficznym, dzięki 
któremu możesz tworzyć wydajnie, korzystając z innowacyjnych narzędzi i funkcji.

Kreatywność 

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2018 jest wyposażony w szeroką gamę 
kreatywnych efektów, które pozwalają z łatwością realizować projekty do tej pory 
zbyt pracochłonne.

Nowość!  Tryb rysowania Symetria: Symetria stanowi kluczowy element procesu 
projektowania graficznego, ponieważ zapewnia równowagę, harmonię i porządek. 
W związku z tym w programie CorelDRAW 2018 wprowadzono tryb rysowania 
Symetria, który zwiększa produktywność, automatyzując normalnie bardzo 
pracochłonne zadania. Umożliwia on tworzenie w czasie rzeczywistym różnych 
symetrycznych projektów, od prostych obiektów, przez zachwycające mandale, po 
złożone efekty kalejdoskopowe. 

Istnieją dwie metody korzystania z trybu Symetria. Można od początku pracować 
w trybie Symetria i od razu rozpocząć rysowanie symetryczne. Można też 
zastosować symetrię do istniejącego obiektu lub grupy obiektów, wektorowych  
i map bitowych. 

Tryb Symetria może być używany z różnymi narzędziami, co zapewnia niespotykaną 
swobodę twórczą. Niezależnie od tego, czy chcesz symetrii krzywych, kształtów, 
obiektów czy tekstu, możesz po prostu eksperymentować i bawić się, jak nigdy 
przedtem. Co więcej, nie ograniczają Cię proste narzędzia projektowe. Możliwość 
stosowania przezroczystości, wypełnień i innych narzędzi w układach 
symetrycznych daje niespotykane możliwości. 

Kontrolowanie wyglądu symetrii jest bardzo proste. Możesz dodawać linie symetrii, 
dostosować kąt odbicia i przesuwać linie symetrii niezależnie od obiektów 
w grupach. Z kolei podczas edycji oryginalnego obrazu lub dodawania nowych 
węzłów lub obiektów zobaczysz zmiany powtórzone i odzwierciedlone w każdej 
kopii.

Nowy tryb rysowania Symetria umożliwia tworzenie 
zachwycających, symetrycznych projektów w czasie rzeczywistym.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to działa (nagrania wideo w języku angielskim). 

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_SYMMETRY&lang=en&version=2018
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Nowość!  Narzędzie Cień blokowy:  Program CorelDRAW jest od wielu lat 
faworytem użytkowników wycinarek folii winylowej, sitodruku i twórców znaków, 
w związku z czym ich opinie były kluczowe przy opracowywaniu kolejnych wersji 
programu. Dzięki współpracy z użytkownikami z tych branż program CorelDRAW 
2018 wprowadza narzędzie Cień blokowy, które umożliwia dodawanie jednolitych 
cieni wektorowych do obiektów i tekstu. Ta intuicyjna funkcja przyspiesza 
drukowanie i działania reprograficzne, znacznie zmniejszając liczbę linii i węzłów 
w cieniach, skracając czas potrzebny na przygotowanie pliku do realizacji oraz 
znacznie podnosząc jakość końcowego wyniku. Jest to także innowacyjne narzędzie 
przeznaczone dla zawodowych twórców, którzy chcą interakcyjnie dodawać cienie 
na swoich projektach i dostosowywać je. 

Zaawansowane ustawienia paska właściwości umożliwiają określenie dokładnej 
głębokości i kierunku cienia, a także interakcyjną manipulację tymi właściwościami 
na rysunku w celu uzyskania odpowiedniego wyniku. Kolor cienia blokowego jest 
niezależny od obiektu, z którego pochodzi, dzięki czemu nie ogranicza w żaden 
sposób kreatywności użytkownika. Dostępna jest także opcja nadruku, dzięki której 
kolory cienia blokowego pozostają nienaruszone pod tekstem i obiektami, do 
których zastosowano cień blokowy.

Narzędzie Cień blokowy pomaga skrócić czas potrzebny na 
przygotowanie pliku do produkcji i znacznie ulepszyć efekt końcowy.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to działa (nagrania wideo w języku angielskim). 

Nowość!  Narzędzie Uderzenie: Jeśli Twój projekt wymaga dodatkowej iskry, użyj 
narzędzia Uderzenie. Zainspirowane komiksami narzędzie to idealny sposób 
szybkiego i łatwego dodawania ruchu oraz skupienia uwagi na elemencie rysunku. 
Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać wyniki, które wcześniej wymagały znacznych 
nakładów czasu i pracy. Narzędzie Uderzenie ma dwa tryby: Równoległy do 
dodawania linii „powiększenia” oznaczających ruch oraz Promieniowy do 
dodawania pełnych energii eksplozji. W rezultacie otrzymujemy oddzielnie 
konfigurowalne obiekty wektorowe, które można edytować przy użyciu innych 
narzędzi. Dostępne są różne style linii, które można przystosować do swoich 
wymagań. Można także określić, aby ustawienia zostały dokonane losowo, co 
zapewnia bardziej naturalny wygląd. 
(To narzędzie jest teraz standardową funkcją pakietu CorelDRAW 2018).

Narzędzie Uderzenie ułatwia dodawanie energii lub ruchu do elementów projektu.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to działa (nagrania wideo w języku angielskim). 

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_BLOCK_SHADOW&lang=en&version=2018
http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_IMPACT&lang=en&version=2018
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Nowość!  Efekt Pointillizer: Wystarczy kilka kliknięć, aby stworzyć wysokiej jakości 
mozaiki wektorowe z dowolnej liczby wybranych obiektów wektorowych lub map 
bitowych przy użyciu efektu Pointillizer. Efekt jest zainspirowany malarską techniką 
puentylizmu, w której wiele punktów łączy się, tworząc obraz. Efekt doskonale 
sprawdza się w projektowaniu folii na pojazdy czy dekoracji na witryny, ponieważ 
umożliwia przenikanie światła lub kolorów tła. Możliwość określenia liczby, rozmiaru 
i kształtu kafelków zapewnia nieograniczone możliwości kreatywne. Dostępna jest 
gama innych opcji, z którymi można eksperymentować w celu stworzenia 
niezwykłych projektów. Wprawdzie inne rozwiązania umożliwiają tworzenie 
rastrowych obrazów puentylistycznych, ale tylko program CorelDRAW pozwala 
uzyskać je w postaci grafiki wektorowej.
(Ten efekt jest teraz standardową funkcją pakietu CorelDRAW 2018).

Użytkownik może zamienić projekt w wektorowy obraz przypominający dzieła puentylistów.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to działa (nagrania wideo w języku angielskim). 

Nowość!  Efekt PhotoCocktail: Niezależnie od tego, czy tworzysz materiały 
promocyjne, pamiątki rodzinne, czy dzieło sztuki, efekt PhotoCocktail pozwala na 
tworzenie oszałamiających kolaży fotograficznych łatwiej, niż możesz to sobie 
wyobrazić. Zacznij od zdjęcia lub obiektu wektorowego jako podstawy mozaiki, 
wybierz bibliotekę map bitowych, które posłużą jako kafelki mozaiki, 
a PhotoCocktail zajmie się resztą. Masz pełną kontrolę nad łączeniem elementów, 
formą kolażu oraz docelową rozdzielczością.
(Ten efekt jest teraz standardową funkcją pakietu CorelDRAW 2018).

Można tworzyć mozaiki złożone z dowolnej liczby obrazków wykorzystywanych jako kafelki.

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_POINTILLIZER&lang=en&version=2018
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Nowość!  Wygląd narożników w liniach przerywanych i konturach: Dzięki 
nieocenionym opiniom naszych lojalnych użytkowników, program CorelDRAW 2018 
zapewnia większą kontrolę nad wyglądem narożników w obiektach, tekście 
i symbolach zawierających linie przerywane. Poza istniejącymi ustawieniami 
domyślnymi, które renderują linie przerywane według biegu rysowania, można 
wybrać jedną z dwóch nowych opcji w celu uzyskania idealnie zaprojektowanych 
i zdefiniowanych narożników. Opcja Wyrównaj kreski zapewnia brak odstępów 
w narożnikach oraz na początku i końcu linii lub konturu, wyrównując kreski 
z punktami końcowymi i narożnymi. Z kolei opcja Stałe kreski tworzy w punktach 
końcowych i narożnych kreski, które są o połowę krótsze niż pierwsza kreska 
w deseniu linii.

Nowe opcje zwiększają kontrolę nad wyglądem narożników w liniach przerywanych: 
domyślne kreski (po lewej), wyrównane kreski (na środku) lub stałe kreski (po prawej).

Produktywność
Zwiększ produktywność dzięki usprawnieniom oraz zaawansowanym, 
a jednocześnie intuicyjnym nowym funkcjom pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018.

Nowość!  Narzędzie Wyprostuj: Jeśli dowolny element rysunku, na przykład 
budynek lub droga, jest nieco przekrzywiony, odwraca to uwagę od rewelacyjnego 
zdjęcia. Dzięki nowemu narzędziu Prostowanie w programie Corel PHOTO-PAINT 
można teraz z łatwością pozbyć się takiego niedociągnięcia. Pozwala ono na 
obracanie przekrzywionych obrazów przez interakcyjne wyrównanie paska 
prostowania z elementem na zdjęciu lub określenie kąta obrotu. Wszystkie elementy 
sterujące są łatwo dostępne na ekranie lub pasku właściwości, więc zaskoczy Cię jak 
szybko uzyskasz wymagany rezultat. Możesz zdecydować się na obrócenie 
obrazków w poziomie, w pionie lub też pozwolić programowi Corel PHOTO-PAINT 
na określenie, która metoda prostowania sprawdzi się najlepiej. Narzędzie 
Prostowanie umożliwia także obracanie soczewek, masek, obiektów i grup 
obiektów. Dodatkowo można skadrować zdjęcie w trakcie obracania go lub też 
zdecydować się na brak kadrowania i wypełnienie krawędzi kolorem tła.

Narzędzie Wyprostuj pozwala interakcyjnie prostować przekrzywione zdjęcia.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to działa (nagrania wideo w języku angielskim). 

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=PAINT_ALIGN_STRAIGHTEN&lang=en&version=2018
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Nowość!  Narzędzie Korekta perspektywy: Program Corel PHOTO-PAINT 2018 jest 
wyposażony w nową interakcyjną funkcję, która zastępuje działanie 
i wszechstronność kosztownych obiektywów do korekty nachylenia. Dzięki 
narzędziu Korekcja perspektywy łatwo jest poprawić perspektywę elementów 
krajobrazu czy obiektów na zdjęciach, uzyskując ich odpowiedni wygląd. Wystarczy 
przesunąć cztery punkty narożne bezpośrednio w oknie obrazka, aby uzyskać 
odpowiednią perspektywę. Można także wyświetlić linie siatki, które ułatwiają 
stosowanie reguły jednej trzeciej podczas dostosowywania perspektywy.

Wystarczy kilka kliknięć, aby interakcyjnie dostosować perspektywę.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to działa (nagrania wideo w języku angielskim). 

Nowość!  AfterShot 3 HDR: Program Corel AfterShot 3 HDR można pobrać 
bezpłatnie z poziomu programów CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT. Program 
umożliwia proste korekty i udoskonalenia zdjęć w formacie RAW i JPEG oraz 
jednoczesne stosowanie poprawek do tysięcy zdjęć przy użyciu narzędzi 
przetwarzania wsadowego. Dodatkowo program pozwala też na tworzenie zdjęć 
o dużej rozpiętości tonalnej (High Dynamic Range), korzystając z modułu HDR 
dołączonego do AfterShot 3 HDR. 

Jeśli potrzebujesz jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji do edycji zdjęć 
i zarządzania nimi, możesz uaktualnić program do najnowszej wersji AfterShot Pro 
za pośrednictwem okna Pobierz więcej.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to działa (nagrania wideo w języku angielskim). 

Nowość!  Wyrównanie i rozkład węzłów: Od momentu wprowadzenia okno 
dokowane Wyrównanie i rozkład stało się nieocenionym narzędziem 
profesjonalnych grafików, ponieważ pozwala na szybki i łatwy dostęp do 
zapewniających oszczędność czasu elementów sterujących pozycjonowaniem 
obiektów. W programie CorelDRAW 2018 te same opcje precyzyjnego wyrównania 
mogą być stosowane w odniesieniu do węzłów. Dotychczasowy powolny, ręczny 
proces można teraz zastąpić kilkoma kliknięciami. Węzły można wyrównać przy 
użyciu prostokąta ograniczającego zaznaczenia, krawędzi lub środka strony, 
najbliższej linii siatki lub wybranego punktu. Co więcej, można wyrównać węzły 
z różnych krzywych. Rozkład węzłów jest równie łatwy. Można dodać równe odstępy 
między węzłami w poziomie lub w pionie przy użyciu strony rysunku lub prostokąta 
ograniczającego jako punktu odniesienia.

Węzły krzywej (1) są wyrównane do lewej względem prostokąta ograniczającego wszystkie 
aktywne węzły (2), krawędzi strony (3) lub jej środka (4), najbliższej linii siatki (5) lub 
wybranego punktu (6).

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=PAINT_CORRECT_PERSPECTIVE&lang=en&version=2018
http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=AFTERSHOT_HDR&lang=en&version=2018
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Ulepszenie!  Zarządzanie wypełnieniami i przezroczystościami: W pakiecie 
CorelDRAW Graphics Suite 2018 całkowicie zmieniono sposób interakcji 
użytkowników z zasobami projektowymi. Całkowicie przeprojektowane selektory 
Wypełnienie i Przezroczystość umożliwiają większą produktywność i zapewniają 
lepsze wyniki podczas pracy z wypełnieniami i przezroczystościami w programach 
CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT. Uproszczony interfejs użytkownika umożliwia 
użytkowanie, tworzenie i wyszukiwanie wypełnień oraz przezroczystości szybciej niż 
kiedykolwiek wcześniej. Można pobierać nowe pakiety materiałów, dodawać własne 
biblioteki, z łatwością migrować kolekcję zasobów w dowolne miejsce oraz 
modyfikować właściwości zasobu, w ramach pakietu. Dodatkowo można stosować 
aliasy do wyświetlania materiałów przechowywanych w innym folderze na 
komputerze, dysku flash USB lub udostępnionym folderze sieciowym. 

Aby łatwo odnaleźć często używane wypełnienia i przezroczystości, wystarczy 
oznaczyć je jako ulubione. Aby uniknąć nieporządku, można przenieść nieużywane 
zasoby do nowego folderu lub usunąć je. Wyszukiwanie odpowiedniego zasobu jest 
bardzo proste. Można wyświetlić listę ulubionych oraz ostatnio używanych 
wypełnień i przezroczystości. Można także wyszukiwać i przeglądać kolejno 
określony pakiet, folder lub listę. A jeśli chcesz rozszerzyć swoją kolekcję wypełnień, 
możesz pobrać dodatkowe pakiety wypełnień w oknie dialogowym Pobierz więcej.
 

Bardziej elastyczne zarządzanie zasobami zwiększa wydajność projektowania.

Nowość!  Rozszerzenie Licznik projektu: Program CorelDRAW 2018 jest 
wyposażony w nowe narzędzie, które pomaga grafikom w organizowaniu pracy, 
obliczaniu danych do faktur dla klientów oraz zapewnia wgląd w sposób pracy. 
Licznik projektu to precyzyjna, dyskretna metoda śledzenia czasu poświęconego 
projektowi. Wyświetlany w postaci niewielkiego paska narzędzi nad oknem rysunku 
Licznik projektu można w pełni dostosować do toku pracy. Dostępne są różne 
metody monitorowania i rejestrowania zadań i szczegółów projektu. Dane ze 
śledzenia są zapisywane wraz z dokumentem i można je wyeksportować do 
formatów plików, które można otworzyć w arkuszach kalkulacyjnych w celu 
utworzenia raportów czasowych.
(To narzędzie jest teraz standardową funkcją pakietu CorelDRAW 2018).

Nowość!  Włączanie i wyłączanie przyciągania: Opcja przyciągania może 
zwiększyć produktywność dzięki precyzyjnemu pozycjonowaniu elementów 
projektu, ale użytkownicy powiedzieli nam, że na niektórych etapach toku pracy 
woleliby na chwilę wyłączyć tę funkcję. W związku z tym program CorelDRAW 2018 
ułatwia tymczasowe wyłączenie opcji przyciągania poprzez kliknięcie przycisku 
Wyłącz przyciąganie. Można także użyć skrótów klawiaturowych do przełączenia 
przyciągania (Alt+Q) oraz wyłączyć przyciąganie podczas przenoszenia bez 
konieczności zwalniania wskaźnika (Q). Umożliwia to płynne przenoszenie obiektów 
w oknie rysunku bez ograniczeń związanych z przyciąganiem. Jeśli potem znowu 
będziesz potrzebować precyzji przyciągania, możesz ją szybko przywrócić przy 
użyciu tych samych elementów sterujących.

Nowość!  Ostrzeżenie o braku możliwości osadzenia czcionek: Inną funkcją 
zapewniającą oszczędność czasu jest nowe ostrzeżenie wyświetlane przy 
zapisywaniu pliku, wymieniające wszystkie czcionki, których nie można osadzić. 
Upraszcza to wspólny tok prac, identyfikując wszystkie czcionki potrzebne 
współpracownikom do kontynuowania pracy z dokumentem.
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Nowość!  Filtr czcionek na podstawie uprawnień osadzania: Możesz oszczędzić 
czas i uprościć udostępnianie plików dzięki nowemu filtrowi czcionek Uprawnienia 
osadzania. Pozwala on na sortowanie czcionek na podstawie czterech typowych 
uprawnień osadzania czcionek, dzięki czemu od początku wiadomo, których 
czcionek można użyć, a których unikać podczas wybierania stylów tekstu. Filtr 
zapewnia szybką orientację co do tego, co inni użytkownicy będą mogli zrobić 
z tekstem i czcionkami w udostępnionym im projekcie. Możesz sprawdzić, których 
czcionek nie można osadzić oraz które można zainstalować na innych komputerach, 
z możliwością edycji tekstu lub jedynie wyświetlania i wydruku.

Nowość!  Domyślne lokalizacje folderów: Aby uprościć wyszukiwanie 
i udostępnianie zasobów projektowych, można wybrać miejsce przechowywania 
materiałów zamiast korzystać z folderów domyślnych. W odpowiedzi na odzew od 
użytkowników, programy CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT umożliwiają teraz 
dostosowanie miejsc przechowywania wypełnień, czcionek, list obrazków, ramek 
fotograficznych, szablonów i zasobników, w tym elementów utworzonych 
samodzielnie i uzyskanych od dostawców internetowych.

Nowość!  Wskaźnik zapisu pliku: W przypadku jednoczesnej pracy nad wieloma 
dokumentami w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT, teraz można łatwiej 
sprawdzić, które pliki zawierają niezapisane zmiany. Obok nazw niezapisanych 
plików wyświetlana jest gwiazdka, w menu Windows, na pasku tytułu i na karcie 
dokumentu, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować status swojej pracy.

Nowość!  Powiększenie dwuliniowe: Program Corel PHOTO-PAINT 2018 zapewnia 
teraz kolejną opcję zmiany powiększenia dzięki wprowadzeniu powiększenia 
dwuliniowego. Dodaje ona piksele, uśredniając wartości kolorów przyległych pikseli 
podczas pomniejszania, co zapobiega postrzępionym krawędziom i poprawia 
jakość wyświetlania obrazów o dużej ostrości i liczbie szczegółów.

Nowość!  Efekt Dopasuj obiekty do ścieżki: Program CorelDRAW 2018 umożliwia 
dopasowanie dowolnego typu i liczby obiektów do wybranej ścieżki. Inteligentne 

odstępy oraz ustawienia obrotu pomagają dostosować rozmieszczenie obiektów 
wzdłuż ścieżki.
(Ten efekt jest teraz standardową funkcją pakietu CorelDRAW 2018).
 

Użytkownik może z łatwością dopasować obiekty do 
dowolnej ścieżki, aby tworzyć przyciągające wzrok projekty.

Ulepszenie!  Dostosowanie podglądu i edycji krzywych: W programie 
CorelDRAW 2018 rozszerzono możliwości dostosowywania węzłów, co ułatwia 
pracę z nimi w nawet najbardziej złożonych projektach. Jeśli trudno jest dostrzec 
węzły i uchwyty ze względu na podobieństwo koloru podglądu do koloru tła, 
można użyć skrótu klawiaturowego (Ctrl+Shift+I) w celu zastąpienia koloru 
głównego kolorem dodatkowym i odwrotnie. Można także zdecydować się na 
wyświetlanie niezaznaczonych węzłów bez wypełnienia, a następnie włączyć lub 
wyłączyć wypełnianie węzłów przy użyciu skrótu klawiaturowego (Ctrl+Shift+G).

Ulepszenie!  Podglądy, wskaźniki i uchwyty programu Corel PHOTO-PAINT: 
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2018 upraszcza malowanie, stosowanie efektów 
i edycję obrazków dzięki usprawnionym podglądom, które można łatwiej wyświetlić 
i manipulować nimi. Narzędzia wektorowe w programie Corel PHOTO-PAINT, takie 
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jak Ścieżka i Linia, również zostały uaktualnione. Oferują teraz bardziej czytelny 
wygląd oraz lepsze definicje węzłów i uchwytów. Ulepszone podglądy zwiększają 
efektywność edycji, ponieważ końcówki pędzla i uchwyty efektów wyraźniej odcinają 
się od kolorów tła w projekcie. Dzięki ulepszeniu interakcyjnych suwaków, które są 
lepiej widoczne, praca z interakcyjnymi wypełnieniami, przezroczystościami, 
cieniami i innymi elementami jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Ulepszenie!  Ekran powitalny: Przeprojektowany ekran powitalny pomaga 
w rozpoczęciu pracy po uruchomieniu programu CorelDRAW lub Corel PHOTO-
PAINT. Umożliwia szybkie utworzenie nowego dokumentu od zera w obu 
aplikacjach, z szablonu w programie CorelDRAW lub z zawartości schowka 
w programie Corel PHOTO-PAINT. Można także przeglądać w celu otwarcia pliku 
lub skorzystać z usprawnionej listy ostatnio użytych dokumentów, prezentującej 
miniatury i właściwości plików. Wszystkie opcje obszaru roboczego są dostępne pod 
ręką, dzięki czemu możesz rozpocząć pracę bezpośrednio w układzie interfejsu 
najlepiej odpowiadającym Twoim potrzebom. Usprawniony ekran powitalny 
zapewnia również błyskawiczny dostęp do informacji na temat nowych funkcji, 
zasobów edukacyjnych online, galerii oryginalnych ilustracji utworzonych przy 
użyciu pakietu CorelDRAW Graphics Suite, a także zasobów projektowych, czcionek, 
aplikacji i modułów dodatkowych.

Ulepszenie!  Czas uruchamiania: Możesz rozpocząć pracę szybciej niż 
kiedykolwiek dzięki ulepszeniom w zakresie wydajności, które przyczyniły się do 
skrócenia czasu uruchamiania. 

Ulepszenie!  Podgląd wektorowy: Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2018 
zwiększa Twoją produktywność dzięki szybszemu renderowaniu wyników użycia 
narzędzi, podglądów krzywych, węzłów i uchwytów, elementów sterujących 
i suwaków efektów oraz tekstu. Możesz także szybciej otwierać duże pliki i cieszyć 
się płynniejszą edycją złożonych krzywych. Dodatkowo możesz pracować w sposób 
bardziej wydajny dzięki podglądom narzędzi i obiektów, które są lepiej widoczne 
i łatwiejsze w obsłudze.

Ulepszenie!  Wydajność przetwarzania tekstu i czcionek: Szybsze 
renderowanie tekstu, zwłaszcza tekstu ozdobnego, pomaga w przyspieszeniu toku 
pracy. Co więcej, wydajność funkcji Lista czcionek w programie CorelDRAW 2018 
została zwiększona, dzięki czemu możesz szybciej znaleźć to, czego szukasz.

Ulepszenie!  Praca z czcionkami zapisanymi w sieci: Wyszukanie odpowiedniej 
czcionki jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki usprawnieniom modułu 
Corel Font Manager ulepszającym monitorowanie czcionek zapisanych w sieci.
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Innowacyjność
Wykorzystaj w pełni innowacyjne funkcje i usprawnienia, aby tworzyć oszałamiające 
projekty.

Ulepszenie!  Efekt Dodaj perspektywę: Pakiet CorelDRAW 2018 umożliwia 
dodawanie perspektywy nie tylko do obiektów wektorowych, ale także do map 
bitowych — z równą łatwością. Uzyskiwanie złudzenia odległości i głębi, poprzez 
zastosowanie perspektywy do map bitowych, obiektów wektorowych lub 
jednocześnie do obu typów obiektów, nigdy nie było prostsze. Praca staje się szybka 
i precyzyjna, gdyż efekt można zastosować interakcyjne bezpośrednio w oknie 
rysunku. Dodawanie perspektywy to doskonałe narzędzie dla grafików, którzy chcą 
prezentować prace w rzeczywistych sytuacjach. Umożliwia ono klientom 
sprawdzenie, jak projekt będzie wyglądać na billboardzie, broszurze, opakowaniu, 
panelu targowym itp. Można także z łatwością eksperymentować i bawić się. Efekt 
jest stosowany w sposób nieniszczący, co pozwala na jego edycję, usunięcie 
i przywrócenie oryginalnego obrazka w dowolnym momencie.

Perspektywa dwupunktowa (na dole z lewej) zastosowana do mapy bitowej (na górze z lewej).

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to działa (nagrania wideo w języku angielskim). 

Ulepszenie!  Narzędzie Obwiednia: To ulubione narzędzie grafików umożliwia 
interakcyjne kształtowanie obiektu przez umieszczenie go w obwiedni 
i przeciągnięcie jej węzłów. Teraz program CorelDRAW 2018 zapewnia tę samą moc 
i swobodę modyfikowania map bitowych, która dotychczas była dostępna przy 
pracy z obiektami wektorowymi. Można szybko i gładko umieścić mapę bitową na 
ilustracji przy użyciu wzorców obwiedni lub też przygotować od zera własną 
obwiednię i zachować ją do ponownego wykorzystania. Usprawnione narzędzie 
Obwiednia może być stosowane do grup obiektów (wektorowych, map bitowych 
lub obu typów) w sposób nieniszczący. Wszystkie potrzebne elementy sterujące są 
dostępne bezpośrednio na płótnie i pasku właściwości, co eliminuje czas potrzebny 
do nawigowania po kilku oknach dialogowych. Projektanci mogą z łatwością 
zastępować mapy bitowe stosowane w obwiedni dzięki opcji Kopiuj właściwości 
obwiedni, co ułatwia eksperymentowanie i uzyskanie idealnego wyglądu. Co więcej, 
dzięki opcji Utwórz obwiednię z można przekształcić dowolny obiekt wektorowy w 
obwiednię.

Oryginalna mapa bitowej (po lewej) z obwiednią (po prawej). Efekt obwiedni jest stosowany 
w sposób nieniszczący, co pozwala na jego edycję, usunięcie i przywrócenie oryginalnego 
obrazka w dowolnym momencie.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to działa (nagrania wideo w języku angielskim). 

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_PERSPECTIVE_BITMAPS&lang=en&version=2018
http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_ENVELOPE_BITMAPS&lang=en&version=2018
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Ulepszenie!  Narzędzie LiveSketch: Użytkownicy pokochali narzędzie LiveSketch 
za zapewnianą przez nie swobodę projektowania przy użyciu rysowanych ręcznie 
krzywych wektorowych. W programie CorelDRAW 2018 to rewolucyjne narzędzie 
zostało usprawnione. Ulepszono sposób analizowania i dostosowywania pociągnięć 
wstępnych przez program CorelDRAW, co zapewnia precyzyjniejsze wyniki, niż 
kiedykolwiek wcześniej. Tę większą dokładność można wykorzystać do 
przyspieszenia toku pracy oraz skoncentrowania się na procesie twórczym, co 
dodatkowo ułatwia przeniesienie pomysłu na ekran.

Ulepszone narzędzie LiveSketch pozwala uzyskać bardziej precyzyjne rezultaty.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to działa (nagrania wideo w języku angielskim). 

Nowość!  Publikowanie w WordPressie: Programy CorelDRAW 2018 i Corel 
PHOTO-PAINT 2018 pozwalają na przesyłanie prac bezpośrednio do biblioteki 
multimediów platformy WordPress z poziomu aplikacji. Ta nowa funkcjonalność 
umożliwia przekształcenie zaznaczonych obiektów lub całego projektu do pliku 
JPEG, GIF lub PNG a następnie przesłanie obrazka na konto WordPress — bez 
opuszczania pakietu CorelDRAW. Jeśli masz więcej witryn lub kont WordPress, 
możesz z łatwością określić miejsce przesyłania materiałów.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to działa (nagrania wideo w języku angielskim). 

Nowość!  Scalanie HDR: Teraz można uzyskać dostęp do modułu scalania HDR 
(High Dynamic Range) w programie AfterShot 3 HDR bezpośrednio z Pracowni 
obrazków RAW z aparatu fotograficznego w programie Corel PHOTO-PAINT 2018, 
aby połączyć dwa lub więcej zdjęć tej samej sceny wykonanych z różnymi 
ustawieniami ekspozycji. Zapewnia to dostęp do szerszego zakresu tonalnego oraz 
możliwość utworzenia oszałamiającego zdjęcia końcowego.

Ulepszenie!  Obsługa urządzeń wyposażonych w pokrętło: Pakiet CorelDRAW 
Graphics Suite 2018 oferuje alternatywne metody pracy dzięki usprawnionej 
obsłudze urządzeń wyposażonych w pokrętło, takich jak Microsoft Surface Dial. 
Odłóż klawiaturę i skorzystaj z kontekstowego interfejsu ekranowego. Projektuj 
w sposób bardziej naturalny dzięki kombinacji ergonomicznych narzędzi, takich jak 
urządzenia wyposażone w pokrętło, urządzenia dotykowe i rysiki. Pokrętło może 
służyć do dostosowywania kontekstowych właściwości obiektów i narzędzi w czasie 
rzeczywistym. Ten tok pracy ułatwia przełączanie między narzędziami i zadaniami 
ręką niedominującą podczas szkicowania i projektowania drugą ręką.

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_LIVESKETCH_ENHANCED&lang=en&version=2018
http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_WORDPRESS&lang=en&version=2018
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Ulepszona obsługa pokrętła umożliwia wykonywanie 
większej liczby zadań z pomocą urządzeń peryferyjnych.

Nowość!  Obsługa gumki rysika: Jeśli pracujesz z piórkiem lub rysikiem, możesz na 
różne sposoby na bieżąco dokonywać wymazywania, aby uzyskać precyzję 
tradycyjnej gumki. Możesz użyć nacisku, aby zmienić rozmiar końcówki gumki, jak 
również powiązać nachylenie i oprawę z płaskością i obrotem gumki. Odwrócenie 
piórka lub rysika aktywuje narzędzie Gumka, co pozwala na natychmiastowe 
wymazywanie bez konieczności przechodzenia do przybornika. Dodatkowo 
narzędzia Gumka można używać do większości typów obiektów, ułatwia ono także 
wymazywanie w grupach obiektów. 

Nowość!  Szybszy podgląd wektorowy z wykorzystaniem GPU: Zmiana pozycji 
i edycja złożonych kształtów wektorowych może obciążać zasoby systemowe, 
zwłaszcza w przypadku wyświetlania podglądów. Domyślnie do generowania 
podglądów wektorowych używany jest procesor komputera (CPU), ale teraz można 
zamiast niego użyć procesora graficznego (GPU). GPU to wyspecjalizowany 
procesor, który znacznie przyspiesza wyświetlanie, i edycję grafiki oraz 
manipulowanie nią. Wykorzystanie GPU zapewnia szybsze renderowanie 
podglądów działania narzędzi, wyświetlania krzywych i innych efektów 
w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT. Procesory GPU różnią się między 
komputerami, w związku z tym ulepszenia te mogą być bardziej zauważalne dla 
niektórych użytkowników.
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Ulubione funkcje użytkowników pakietu CorelDRAW® Graphics Suite
Użytkownicy mogą nadal korzystać z opisanych poniżej funkcji, które od lat 
stanowią podstawę pakietu CorelDRAW Graphics Suite.

CorelDRAW

Narzędzie Nóż: Przy użyciu narzędzia Nóż można rozdzielać obiekty wektorowe, 
tekst i mapy bitowe wzdłuż linii prostych, linii narysowanych odręcznie bądź 
krzywych Béziera. Pomiędzy rozdzielonymi obiektami można utworzyć lukę. Obiekty 
można również nakładać na siebie. Dostępne są także opcje, które umożliwiają 
określenie, czy kontury zostaną zachowane czy zastąpione krzywymi, które ułatwią 
dokonywanie manipulacji. W przypadku braku decyzji ze strony użytkownika 
program CorelDRAW automatycznie wybiera opcję umożliwiającą optymalne 
zachowanie wyglądu obiektu. 

Narzędzie Nóż pozwala na dzielenie obiektów wektorowych, 
tekstowych i map bitowych wzdłuż dowolnej ścieżki.

Corel Font Manager: Gdy w systemie dostępna jest zbyt duża liczba czcionek, która 
bardziej utrudnia niż ułatwia pracę, pomocny okazuje się program Corel Font 
Manager. Został zaprojektowany, aby ułatwić zarządzanie krojami i zbiorami 
czcionek oraz ich porządkowanie i wyszukiwanie dzięki narzędziom wspierającym 
wszelkie aspekty toku pracy, które obejmują dobór elementów typograficznych. 
Program Corel Font Manager zawiera narzędzia potrzebne do wyszukiwania 
czcionek, porządkowania ich, aby były łatwiej dostępne, a także zarządzania 
niepotrzebnymi czcionkami. Użytkownik może również korzystać z czcionek 
dostępnych online w Centrum zasobów — instalować je bądź pobierać w celu 
wykorzystania w późniejszym czasie. Można na przykład przeglądać i wyszukiwać 
czcionki lokalne oraz dostępne online, wyświetlać zestawy glifów czcionek oraz 
dodawać zbiory czcionek niestandardowych.

Pole Lista czcionek: Znalezienie odpowiedniej czcionki do projektu jest łatwe 
w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT. W polu Lista czcionek można 
szybko wyświetlać, filtrować i wyszukiwać potrzebne czcionki. Czcionki można 
również porządkować według grubości, szerokości, obsługiwanych skryptów i nie 
tylko. Co więcej, każdy folder lub zbiór czcionek dodany do programu Corel Font 
Manager jest dostępny w polu Lista czcionek w programach CorelDRAW oraz Corel 
PHOTO-PAINT. Umożliwia to wykorzystanie czcionek, które nie zostały 
zainstalowane na potrzeby danego rysunku lub dokumentu.
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Pole Lista czcionek pozwala szybko znaleźć idealną czcionkę.

Obsługa czcionek OpenType w przypadku tekstów azjatyckich: Podczas pracy 
z tekstami azjatyckimi można korzystać z zaawansowanych funkcji typograficznych 
czcionek OpenType, między innymi z szerokości, formy, rozmiaru w pionie, 
alternatywnych glifów kana oraz odmian pionowych i obrotów.

Cienie z wtapianiem rozmywania gaussowskiego: W programie CorelDRAW 
można w kilka sekund utworzyć realistyczne cienie, o naturalnych, postrzępionych 
krawędziach, korzystając z przycisku Kierunek wtapiania na pasku właściwości.

Można dostosować poziom wtopienia krawędzi cienia.

Nachylenie, nacisk, oprawa i obrót rysika: Dzięki pakietowi CorelDRAW Graphics 
Suite wykorzystanie wszystkich możliwości rysika oraz różnych opcji wprowadzania 
w czasie rzeczywistym jest łatwe. Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia 
natychmiastowy dostęp do istotnych elementów sterowania i możliwość szybkiego 
wyboru przydatnych właściwości rysika. 

Duża elastyczność możliwości edycji ułatwia dopracowanie prac wykonanych 
rysikiem. Za pomocą paska właściwości można precyzyjnie dopasować istniejącą 
krzywą lub użyć narzędzia Kształt, aby dostosować tylko jeden segment krzywej, 
przeciągając węzły, ale zachowując wszystkie wartości nachylenia i kąta 
zastosowane podczas jej tworzenia. Możliwości narzędzia Gumka można lepiej 
wykorzystać, określając szerokość, spłaszczenie i obrót końcówki za pomocą rysika. 
Wartości kąta i nachylenia można także określić przed użyciem narzędzia, aby 
ustawić stałe spłaszczenie i obrót końcówki pędzla.

Program Corel PHOTO-PAINT również oferuję wszechstronną obsługę rysika. 
Reaguje on na nacisk, kąt, nachylenie i obrót rysika podczas używania pędzli 
i narzędzi Poprawka, Efekt i Gumka. Ponadto można edytować ustawienia obrotu, 
spłaszczania i przedłużania, aby uzyskać jeszcze szerszą gamę możliwości 
artystycznych.

Obsługa sposobów wprowadzania w czasie rzeczywistym zapewnia większą funkcjonalność rysika.
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Obsługa rysika w czasie rzeczywistym (RTS): Używając tabletu lub urządzenia 
obsługującego rysik RTS, można uchwycić inspiracje na bieżąco. Obsługa rysika 
w czasie rzeczywistym Windows gwarantuje pełną kontrolę nad pociągnięciami 
pędzla w programach CorelDRAW oraz Corel PHOTO-PAINT. Rysik nie wymaga 
instalacji sterownika — można z niego korzystać natychmiast.

Na urządzeniu obsługującym rysik RTS można kontrolować pociągnięcia pędzla.

Obsługiwany dotykiem interfejs użytkownika: Tryb tabletu ułatwia szkicowanie 
na bieżąco i szybkie wprowadzanie korekt przy użyciu palca lub rysika. „Dotykowy” 
obszar roboczy, aktywowany po przełączeniu w tryb tabletu, upraszcza interfejs 
użytkownika, umożliwiając zmaksymalizowanie rozmiaru okna rysunku poprzez 
wyświetlanie jedynie najbardziej przydatnych narzędzi i poleceń na tablecie. 
Wszystkie inne funkcje są nadal dostępne za pomocą kilku dotknięć. Po podłączeniu 
klawiatury interfejs użytkownika powraca do domyślnej konfiguracji dla 
komputerów stacjonarnych. Jeżeli wolisz pracę z wykorzystaniem obszaru 
roboczego dla komputera stacjonarnego, gdy włączony jest tryb tablet, możesz 
wybrać konfigurację interfejsu użytkownika najlepiej spełniającą Twoje wymagania.

Dotykowy obszar roboczy oferuje środowisko obsługiwane 
dotykowo z dostępem do wszystkich najważniejszych funkcji.

Obsługa wyświetlaczy UltraHD: Zawodowi twórcy mogą w wygodny sposób 
wyświetlać programy CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT na monitorach z najwyższą 
rozdzielczością, nawet UltraHD. Pozwala to edytować zdjęcia w oryginalnej 
rozdzielczości i dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły na obrazku. Większa liczba 
wyświetlanych pikseli pozwala otworzyć kilka okien jednocześnie i w ten sposób 
przyspieszyć tok pracy.

Obsługa wielu monitorów: Dzięki obsłudze skalowania interfejsu na każdym 
monitorze oraz zaawansowanej obsłudze wielu monitorów zawodowi graficy mogą 
używać wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości, uzyskując ostry i wiernie 
odwzorowany obraz, a jednocześnie korzystać z monitorów pracujących w niższej 
rozdzielczości, aby maksymalnie wykorzystać obszar projektowy (wymaga to 
odpowiedniego sprzętu oraz systemu operacyjnego Windows 8.1 lub nowszego). 
Ulepszenia te zapewniają odpowiednie skalowanie i ostrość elementów interfejsu 
użytkownika na ekranie, co ułatwia ich odczytywanie, niezależnie od rozdzielczości 
monitora. Przykładowo można przeciągnąć dokument z okna aplikacji i umieścić go 
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na drugim ekranie. W ten sposób na jednym monitorze wyświetlany będzie rysunek 
lub obrazek, a na drugim często używane okna dokowane i paski narzędzi.

Importowanie obszarów roboczych z wcześniejszych wersji: Pakiet CorelDRAW 
Graphics Suite 2018 umożliwia ponowne wykorzystanie obszarów roboczych 
przygotowanych w wersjach X6, X7, X8 oraz 2017 programów CorelDRAW i Corel 
PHOTO-PAINT. W wygodny sposób można importować wybrane elementy obszaru 
roboczego. a także dodawać je do bieżącego obszaru roboczego lub tworzyć 
całkowicie nowe konfiguracje interfejsu użytkownika.
 

Można importować obszary robocze utworzone w wersjach X6, X7, X8 i 2017.

Corel PHOTO-PAINT

Narzędzie Klonowanie korygujące: Dzięki narzędziu Klonowanie korygujące 
można łatwo zapewnić najlepszy wygląd fotografowanym obiektom. Narzędzie 
dyskretnie usuwa niepożądane plamy i niedoskonałości, zamalowując je 
próbkowaną teksturą, którą dopasowuje do koloru retuszowanego obszaru. 
Wystarczy kilka kliknięć, aby bez wysiłku usunąć skazę lub bliznę, rozmazując ją na 
zdjęciu.

Narzędzie Klonowanie korygujące pozwala retuszować 
zdjęcia, zamalowując je próbkowaną teksturą. 

Soczewka rozmywania gaussowskiego: Efekt specjalny Rozmywanie gaussowskie 
w programie Corel PHOTO-PAINT jest dostępny w narzędziu Soczewka, które 
umożliwia rozmywanie elementów zdjęć bez nadpisywania oryginalnego zdjęcia. Po 
utworzeniu soczewki zmiany na zdjęciu nie są trwałe — są one wyświetlane na 
ekranie przez soczewkę, nie zostają natomiast wprowadzane w pikselach obrazka. 
Soczewka jest tworzona jako oddzielny obiekt warstwy ponad tłem obrazka, 
możliwe jest więc wykonanie oddzielnej edycji soczewki oraz tła obrazka 
z zachowaniem oryginalnych danych i jakości.
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 Można zastosować rozmycie na obrazku bez jego nadpisywania.

Narzędzie Maska planarna: Narzędzie Maska planarna, w jakie jest wyposażony 
program Corel PHOTO-PAINT, umożliwia zdefiniowanie wtapianego obszaru do 
edycji przy zastosowaniu linii równoległych. Wykorzystując dodatkowo efekt 
poruszenia, to narzędzie pozwala symulować głębię ostrości. W tym celu należy 
ustawić ostrość na wybrany obiekt przy jednoczesnym rozmyciu obszarów poza 
maską planarną. Efekt maski planarnej można zmodyfikować, przesuwając lub 
obracając linie. Z narzędziem Maska planarna można także używać trybów maski.

Narzędzie Maska planarna pozwala zdefiniować 
wtapiany obszar do edycji przy użyciu linii równoległych.

Interakcyjna przezroczystość i wtapianie pociągnięć pędzla: W programie Corel 
PHOTO-PAINT można także używać klawiszy modyfikatora, aby interakcyjnie 
dostosowywać przezroczystość i wtapianie pociągnięć pędzla. Pozwala to 
błyskawicznie stosować efekt przezroczystości i wtapiania pociągnięć pędzla 
podczas pracy z narzędziami: Gumka, Usuwanie efektu „czerwonych oczu”, 
Klonowanie, Pędzel poprawek, Malowanie, Efekt, Rozpylacz obrazków, Cofnij pędzel 
oraz Pędzel zamiany kolorów.

Użytkownik może stosować efekt interakcyjnej przezroczystości i wtapiania pociągnięć pędzla.

Efekty specjalne: Różnorodne efekty aparatu fotograficznego dostępne w programie 
Corel PHOTO-PAINT, takie jak Rozmycie bokeh, Kolorowanie, Tonowanie sepią 
i Machina czasu, umożliwiają uzyskanie wyglądu przypominającego stare fotografie, co 
pozwala nadać tworzonym pracom wyjątkowy charakter.

Program Corel PHOTO-PAINT umożliwia korzystanie z efektów aparatu 
fotograficznego, które nadają tworzonym pracom wyjątkowy charakter.
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Opcje dostępne w całym pakiecie

W pełni dostosowywany interfejs użytkownika: Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 
2018 oferuje opcje dostosowywania interfejsu użytkownika, co pozwala stworzyć 
unikalne środowisko pracy dopasowane do potrzeb użytkownika. Ikony można 
powiększać do 250% i wybrać jeden z wielu kolorów tła interfejsu.

W pakiecie CorelDRAW Graphics Suite 2018 można dobierać schematy 
kolorystyczne pulpitu. Użytkownik ma możliwość zmiany koloru obszaru 
otaczającego stronę rysunku w programie CorelDRAW bądź zdjęcia w programie 
Corel PHOTO-PAINT, aby zoptymalizować środowisko pracy na potrzeby 
realizowanego projektu, zmniejszyć kontrast pomiędzy elementami obszaru 
roboczego lub zwiększyć czytelność elementów projektu.

W programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT można również dobrać kolor 
obramowania okien w zależności od osobistych preferencji. W przypadku 
jednoczesnego korzystania z obu programów istnieje możliwość ustawienia różnych 
kolorów obramowań dla każdego z nich, co z kolei pozwala na szybką identyfikację 
podczas przełączania między oknami. 

Istnieje możliwość pełnego dostosowania przestrzeni projektowania do potrzeb użytkownika.

Łatwe dostosowywanie:  Przybornik, obszar okien dokowanych i paski właściwości 
zawierają wygodne przyciski szybkiego dostosowania , ułatwiające „dostrojenie” 
interfejsu do toku pracy. Przyciski te, dostępne w programach CorelDRAW i Corel 
PHOTO-PAINT, pozwalają szybko i łatwo dodawać okna dokowane do obszaru 
roboczego, a także dodawać narzędzia do przybornika lub elementy do paska 
właściwości — albo je z nich usuwać.
 

Przyciski szybkiego dostosowania pozwalają na łatwe modyfikowanie obszaru roboczego.

Opcje otwierania dokumentów: Pakiet CorelDRAW Graphics Suite wyposażono w opcje 
pozwalające dostosować sposób otwierania plików, aby można było dowolnie konfigurować 
obszar roboczy zgodnie ze swoim stylem pracy. Użytkownik może mieć wiele dokumentów 
otwartych jednocześnie w pływających oknach. Chcąc skupić się na jednym z nich, można 
skorzystać z domyślnej opcji wyświetlania plików na osobnych kartach.

Witryna społecznościowa dla programistów: Korzystając z witryny skupiającej 
społeczność programistów, można tworzyć własne narzędzia do automatyzacji 
zadań. Udostępniono tam różne przydatne zasoby, takie jak szczegółowe artykuły 
dotyczące programowania i przykładowe kody, które mogą ułatwić 
automatyzowanie zadań przy użyciu makr oraz tworzenie niestandardowych 
narzędzi. Ewentualne pytania można kierować na forum, a potrzebne informacje 
wyszukiwać w bazie wiedzy bądź na stronie często zadawanych pytań. 
Informacje można znaleźć pod adresem www.community.coreldraw.com/sdk.
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